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REG. NR. 6.2891.04.1
LYNGH0J

305 DRAGSHOLM 1414 II SV
IKKE FREDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Deklaration af 12/2 1965 (privat), lyst 21/5 1965, om bl.a.
fredningsnævns-censur ved bebyggelse.

- Afgørelse af 14/3 1989 (nævn 30/89) godkendelse af bebyg-
gelse.

- Afgørelse af 26/5 1989 (nævn - 57/89) - tilladelse til bebyg-
gelse.

- Afgørelse af 26/5 1989 (nævn - 67/89) - tilladelse til byg-

I
ningsudvidelse.

- Afgørelse af 27.10.92 (nævn 219/92) - tilladelse til inddra-
gelse af overdækket terrasse til stue samt opførelse af udhus.

- Afgørelse af 7.1.1993 (nævn 236/92) - tilladelse til tilbygning
- Afgørelse af 19.8.93 (nævn 41/93) - tilladelse til opførelse

af terrasse og udhus.
- Afgørelseaf 26.09.1996(nævn57/96) - Tilladelsetil udskiftning

af tag samt forlængelseaf tag på matr.nr. 4as Veddingeby, Fårevejle.
- Afgørelse af 12.12.1996 (nævn 80/96) - Tilladelse til opførelse af

sommerhus - matr.nr. 4aø Veddinge by, Fårevejle

I
MATRIKE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 21 / 5 19 65)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

•
4u Veddinge By, Fårevejle

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.: .2891. 02. l
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4,3 Veddinge
(I København kvarter) by F&reve jle

eller (I de sønderjydske lands·
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

'-f kr. 00 øre Akt: Skab r nr. # tfg
(udfyld .. af dommerkontoral)

Stempel:

sogn
Kebers }

bo æl:Kredltors p

Anmelder;Gade og hus nr.:

REG. NR. () ~8CjI.IJY~ GALSGAARD

ASNÆS

2Pk~l~'~-

D e k l a r D t i o n~--------~------~~--~
tl'ld~rto8nede ejor af matr.nr.4l! Veclc11ngeby Fårevejle

SO{;;O p~"læl~Ge~ herved paroellen og enhver ll:"lroeludstykket
herfra' følgende bestemmelser der '111v~re at lyse som ser-
,vi tuta t1ftende:

re.rcellerne u;& kW'l anvendes til sommerhusbebyggelse
og på hver pproel ken kun opføres eot sommerhus med udhus
og garage til een familie og m~ e~lodo8 ikke benyttes til
eommerkolonl, børnehave, skole, lejrskole, oamplnglejr,
restauration, 1skageboder m.v. Plaoering st ejeren. oamping_
vogn er tilladt.

paroellerne m~ ikke yderligere udstykkes og der m~
ikke toretage~ udlejning Hf dele ef disse.

"

Forinden bYBgeri p~begyndee skal bygnineetegn1ng, her-
under anelvelee at udvendige farver samt beliggenhedlplan
fremsendes til kommunens bygningekomndesion og sundhedskommis-
sion til godkendelse samt fredningsn~vn.~

~"::E_ II 1 ~_":1.",~",;
Der ml ikke pl parcellerne foretages a!dan beplantning

at denne tAr økovagtlg karakter og bortset fra enkeltet~.nde
træer, m~ bevoksningen ikke være hejere end 2 m.

raroellerne m! ikke ~egneø med plankeværk og hegnet m~
ikke være hø~ere end 2.m.

Vejene, der bliver udlagt Bom grueve3e er private fæl-
lesveje tor puroellerne 0i m~ ikke benytt~8 som holde- og
parkeringsplads for paroelejernee betordrii18sm1dler.

•
Jen.en .. Kleld.koy A/S. K.benhavn



l. •

. "puroelejerne er p~tiB t1l at være medlem af en grund-
eJerforening Bom den nuværende e3er pl anfordring tan kræve
4snnet, nlr mindst halvdelen et paroellerne 1 udstykningen er

.' sOlgt •.

\,.

Blandt grundeJerforeningena opgaver kan nævnes, at den.
ne ekal øt& Bom ekødehaver at ve3arealerne. Grundejerforenl0gen
er pligt1g pi anfordring vederlBBsfrit at modtage skøde herpl.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre
byrder henvlses der til pareellene blad 1 tingbogen.

p~tal.berett1get efter nIDrv~rende deklaration er under.
tegnede ejer 06 den kommende grundejerforening.

Veddlnge, den 12 /5 196,.

Peder Pedersen

Enig 1 ovennævnte.
Faarevejle Sogner&d

Adolf B.Petersen
Fmd.
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§ 14-1:
§ 14-2:
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Kr. Øre IndfØrt i dagbogen for NykØbing
" . Sjæll. KØbstad og Dragsholm Birk
" ,den 2 I f'·iAJ19S~jng'yst.

"
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02891. 04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02891.04

Dispensationer i perioden: 14-03-1989 - 01-10-1998



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk
111. nr. 03 43 42 11

Kopi til orientering

"/.:.Jdtage! t
• '1"JV- og Naturstyyel' l

Fr. j. nr. 30 B /19 89.

Angående bebyggelse på matr.nr. 4 an Veddinge by, Fårevejle, beliggende Lynghøj 17,

Dragsholm kommune.

Ved brev af 30/1 1989,modtaget i Fredningsnævnet den 13/2 1989, har Dragsholm

kommune på vegne ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en be-
x 5,6 m

byggelse på ejendommen, bestående af en ca. 6,5 mlstor bygning indeholdende carport,

~udhus og brændehus. Dragsholm kommune har den 1/3 1989 supplerende oplyst overfor

nævnet telefonisk, at bygningens udvendige vægge skal være hvide og taget rødt.

III Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen omfattes af deklaration af 12/5

1965,tinglyst 21/5 1965, hvorefter bygningstegninger, herunder med angivelse af udven-

dige farver, samt beliggenhedsplan skal godkendes af nævnet.

I anledning heraf tillader nævnet herved i medfør af den nævnte deklaration for

sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd, kommunen og

~Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende klagebe-

e rettigede.
Den meddelte tilladelse kan defor ikke udnyttes før klage fristens udløb, jvf. na-

turfredningslovens § 58.

Ejendommens ejer er ikke underrettet herfra om afgørelsen.

Ketty Grutzmeier.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. BN I~ 1"/f' -p (>O /

Akt. nr. f



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nOrdlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, SofieveJ ., HoIbek
til. nr. 03 43 42 11

REG, NR. (J ~8'11. ø Yo
4300 Holbæk, den 26/5 19

Fr. j. nr.

AngAende bebyggelse på lIatr.nr. 4 ae Veddinge by, FArevejle,
beliggende lynghøj 6, Dragsholm konnune.

89

5 7 B 11\1J3dfaget l
Skov- og Naturstyrelsen

2 9 MAJ 1989

... ~... -

Ved brev af 6/4 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom, Poul Fritsch Jacobsen, ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggel-
se på ovennævnte ejendom, bestående af carport med redskabsrum i nøddebrunt
træ med tag i grøn farve eller med gennemsigtige bølgeplader.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklaration
tinglyst den 21/5 1965, hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige
farver og beliggenhedsplan skal godkendes af nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af den nævnte
deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
komm,hen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger' fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens ud-
løb, jvf. naturfredningslovens § 58.

Et eksemplar af afgørelsen er herfra tilsendt ejeren, Poul Fritsch Ja-
cobsen, 8yparkvej 100, 2600 Glostrup.

• l-

I

e
e
e

Miljøministeriete Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN I ').111'1" 0001 Bf(,
Akt. nr. Ij



REG.NR. O~9q/.OL{o
Fredn!ngsnævnet for Vestsjællands

amts nordlige fredningskreds
8Clr.Dommerkontoret, SofieveJ 4, Holbæk

tlf. nr. 03 43 42 11

4300 Holbæk, den 26/5 19 89

Fr. j. nr. 6 7 8 /19 89

Angående bebyggelse på matr.nr. 4 an Veddinge by, Fårevejle,
beliggende lynghøj 17, Dragsholm Immune.

e
e
e

Ved brev af 8/5 1989 har Dragsholm kommune på vegne ejendommens ejer
Lene Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til en bebyggelse på ovennævnte
ejendom, bestående af inddragelse af veranda i den bestående bygning samt
opførelse af en skorsten.

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen omfattes af deklara-
tion tinglyst den 21/5 1965, hvorefter bygningstegninger med angivelse af
udvendige farver og beliggenhedsplan skal godkendes af nævnet.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medøfr af den nævn-
te deklaration for sit vedkommende den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse
med det fremsendte projekt.

Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a, hvis
den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages tiloverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens ud-
løb, jvf. naturfredningslovens § 58.

Ejeren eller ansøgeren er ikke herfra underrettet om afgørelsen.

_1iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I r;.'1Jt ~ OCJO I
Akt. nr. 12.



FREDNlNG3NÆVNET
FOR VESTSJ.~LLANDS AM1 ~~G.-°il~rstyrelsen L\til Ktl I'ltl'J~ ~ 28 C) I .o

Civildommeren i Næstved Irlt t. Neer~u~
Iv'(,,"it~'l'?t j

Skov-' , ,'",:Glsen

Sags nr.: F. 21 9/ 1992

Ved ansøgning indgået den 17/9 1992 har kommunen for eje-
ren Allan Olsen anmodet om nævnets tilladelse til inddragelse af
overdækket terrasse til stue samt opførelse af udhus på matr. nr.
4 bc Veddinge by, Fårevejle. Ejendommen er omfattet af deklarati-
on om fredning tinglyst den 21/5 1965.

I deklarationen er bl.a. anført:
" Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og på hver
parcel kan kun opføres eet sommerhus med udhus og garage til een
familie og må således ikke benyttes til sommerkoloni, bØrnehave,
skole, lejrskole, campinglejr, restauration, iskageboder m.v. Pla-
cering af ejerens campingvogn er tilladt.
Parcellerne må ikke yderligere udstyk~es og der må ikke foretages·
udlejning af dele af disse.
Forinden byggeri påbegyndes skal bygnings tegning , herunder angivel-
se af udvendige farver samt beliggenhedsplan fremsendes til kommu-
nens bygningskommission og sundhedskommission til godkendelse samt
fredningsnævn".

I skrivelse af 22/9 1992 har kommunen om udvendige farver
oplyst:
" Døre og andet træværk: lysegrå t (som eksist.)
Tag: blå~sort bølge eternit".

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål meddeles det, at nævnet i medfØr af naturbeskyttelseslo-
vens § 50. stk. 1 tillader udførelse af byggeriet med de angivne far-

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53 72 06 62
Telefax:r27 08 63
Giro: 2 2695

/ I

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10 ~

kl. 9.00 -12.00 \J-1~



ver i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med situations-
plan.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3

år, jvf. naturbeskyttelseslovens § 50 jvf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Slotsmarken

13, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder. Kla-
Igefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede. Hvis klagefristen udlØber en lørdag eller helligdag
forlænges fristen til den. efterfølgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. ret-

tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

c;;:w;~/}~
-Peter Løn Sørensen ~Erik g:'N~ergaard ~ Vagn Lundegaard

fff~ 4t~!m~~~

•

Dragsholm Kommune
4540 Tølløse
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Jft'd SON'dT13frs.l.s3A HO~
ENA3fNSeNIN03l:J:l '*Civildommeren i Næstved

REG. NR. SI~S \, oL\
~.1()rll""et i Dato'

Skov- o::,) ,""" _." relsen . 7. jan. 1993

Sags nr.: F. 236/1992

Ved ansøgning indgået den 10/'2 1992 har kommunen for ejeren Lene
Birgit Jensen anmodet om nævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning
til det eksisterende sommerhus på matr. nr. 4 an Veddinge by, Fårevejle.
Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning tinglyst den 21/5 1965.

I deklarationen hedder det bl.a.
"Forinden byggeri påbegyndes skal bygningstegninger, herunder angivelse af ud-
vendige farver samt beliggenhedsplan fremsendes til fredningsnævnet".

I ansøgningen er det oplyst, at bygningen får følgende farver:
II tag: mørkerød eternit

væg: hvid
døre/vinduer/andre mindre bygningsdele: hvid".

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens for-
mål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tillader opførelse af tilbygningen med de angivne farver i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jvf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende klageberet-
tigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag forlænges fristen
til den følgende hverdag.

Skomagerrækken 3
4700 Næstved

Telefon: 53720662
Telefax: 53720863
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
k/. 9.00-12.00

\ \,
\ I \\- 'I~\ \
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KLage indgives skriftligt til fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse. medmindreklage-
myndigheden bestemmer andet.

Vagn Lundegaard

•

I.

DRagsholm kommune

~\ 4540 Fårevejle



FREDNINGSNÆVNET
j:QR VESTSJÆUANDS AMr • REG.fi~7~8S I ,oL{

Civildommeren i Næstved ' '7~
lrIt !. Neerasa rlj

Modtaget I
SkoV- og l·:alurswrelsen

..... ''''''3 .INDGAE'L2 -J .--~~ •• ~v
Dato: 19. august 1993

1 8 AUG. 1993
Sagsnr.: F. 4 1/1993

.Civilretten I Næstved

Ved skrivelse indgået den 12/7 1993 har kommunen for ejeren
Jesper Hedegård Jensen ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
overdækket terrasse samt udhus på matr. nr. 4 ~ Veddinge by, Fårevej-
æe. Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 21/5 1965.

I deklarationen er om fredningens formål nærmere anført:
" Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og på hver par-
cel kan kun opføres eet sommerhus med udhus og garage til een familie
og må således ikke benyttes til sommerkoloni, børnehave, skole, lejr-
skole, campinglejr, restauration, iskageboder m.v. Placering af ejerens
campingvogn er tilladt.
Parcellerne må ikke yderli~ere udstykkes og der må ikke foretages ud-
lejning af dele af disse.
Forinden byggeri påbegyndes skal bygningsvejledning, herunder angivelse
af udvendige farver samt beliggenhedsplan fremsendes til kommunens byg-

tt ningskommission og sundhedskommission til godkendelse samt fredningsnævn".
Det fremgår af ansøgningen om farver, at vægge ønskes malet grå

og taget beklædt med klare plader.
Nævnets afgørelse.

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fredningens
formål meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tillader opførelse af terrasse og udhus i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikk~l~r,m~~~~~~et inden 3 år,
jvf. naturbeskyttelseslovens § 50, jvf. § 66, ~iw~-2~NaturstyrelSen

J ,lr. S,J \ 'l.\ \I \.f - O 00 I
1\:,( ~r.l1.S

Skomagerrækken3 Telefon:53 72 06 62 Fogedretten Tingbogsoplysninger
4700Næstved Telefax.53 72 0863 Telefon:53 73 80 73 Telefon:53 7310 10

Giro: 2052695 kl. 9.00-12.00



Skov- og Natu~sty~elsen

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

u~
.E,tik~.~eergaard

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

REG. NR. lCb~\· 0'1.

Dato: 26. sept. 1996

Reference:

EBN/JJ
1. nr. :
F.57/1996

Ved skrivelse indgået den 28/8 1996 har kommunen for ejeren Niels Skov ansøgt om
nævnets tilladelse til pålægning af nyt tag samt foriængelse af taget til en overdækket terras-
se på sommerhusbebyggelsen på matt. nr. 4 as Veddinge by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 21/5 1965, hvorefter bl.a. påtænkt
byggeri, herunder med angivelse af udvendige farver skal godkendes af fredningsnævnet.

I ansøgningen er om farver anført:
"Eksist. ydervægge: Mahognifarvet
Ekst./nye sternbrædder m.m.: Brun/sorte
Tag: Ekst. sort tag udskiftes til mokkabrunt
Stolper: Mahognifarvet

Nævnets afgørelse _
Idet det ansøgte byggeri ikke findes at stride mod formålet med den tinglyste deklarati-

on meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 med farver som
angivet tillader udskiftning af tag samt forlængelse af tag i overensstemmelse med den frem-
sendte tegning.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

c:..:.:~ø;:;/ / l:'t'~//7-.h

~

Fehl0'clneMunk MTø E //. Enk B. Neergaar
I - l J • og nergImInlstenet
I Skov-og N~tur~tyrelsen /"

J.nr. st-' ~~:2 -I ~ \\ \ \{-CC:()'~ 7~'"
__ ----'-'A'-'-'kt.!....L! c,::. _._. \\ '\ _ ~ -L --"'""-"-- ~

Skomagerrækken 3 ~700 Næstved

nnette Dahlerup

Telefon 53 72 06 62
( ~1 7". 71 ,~\
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Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET
for Vestsjællands Amt

Dragsholm kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
4540 Fårevejle

Dato: 12. dec. 1996

Reference:

EBN/JJ
J. nr ..

F.80/1996

Ved skrivelse indgået den 18/11 1996 har kommunen for ejeren John Harald Egede
Saabye ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af sommerhus på matt. nr. 4 aø Veddinge
by, Fårevejle.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 21/5 1965. Heri anføres bl.a.:
"Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og på hver parcel må kun opføres
eet sommerhus med udhus og garage til een familie og må således ikke benyttes til sommer-
koloni, børnehave, skole, lejrskole, campinglejr , restauration, iskageboder m.v., Placering af
ejerens campingvogn er tilladt.
Parcellerne må ikke yderligere udstykkes og der må ikke foretages udlejning af dele af disse.
Forinden byggeriet påbegyndes skal bygningstegninger , herunder angivelse af udvendige far-
ver samt beliggenhedsplan fremsendes til kommunens bygningskommission og sundheds-
kommission til godkendelse samt fredningsnævm".

Af ansøgningen fremgår om farver:
"Betontagsten type IBF i farven Teglrød
Beklædning males i farven: Lys sandgrå
Vinduer og døre males i farven: Hvid
Stem og vindskeder males i farven: Hvid
Underbeklædning males i farven: Hvid"

Næynets afgørelse.
Idet det ansøgte byggeri ikke tindes at stride mod formålet med den tinglyste deklara-

tion meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader opførelse
af sommerhuset med de angivne farver og i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
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Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klage myndigheden bestemmer andet.
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Epik.B. Neergaard Annette Dahlerup
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Kopi af kendelsen sendes til:
John Harald Egede Saabye, Ægirsvej 10, 4200 Slagelse
Dragsholm kommune, Teknisk forvaltning, Rådhuset, 4540 Fårevejle
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening vi Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted
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Ved skrivelse modtaget den 30/9 1998 har kommunen for ejeren,
John Harald Egede Saabye, ansøgt om nævnets tilladelse til
opførelse af garage med udhus på matr. nr. 4 aø Veddinge by,
Fårevejle, der i forvejen er bebygget med et sommerhus på ca.
95 m2•

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 21/5 1965,
hvorefter bygningstegninger med angivelse af udvendige farver
samt beliggenhedsplan forinden byggeriets påbegyndelse skal
fremsendes til godkendelse af fredningsnævnet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at garagebygningen
med udhus er på 5 x 9,7 m = knap 50 m2•

Bygningens udvendige farver er:tt Ydervæg: Grå
Tag: Røde betontagsten
Mindre bygningsdele: Hvide

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte byggeri findes ikke i strid med for-
målet med deklarationen tinglyst den 21/5 1965.
Som følge af byggeriets karakter og ejendommens beliggenhed
midt i udstykningen, skønnes det ansøgte endvidere at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

~EQ§ ~~lstwJ~\:.il bestemmer nævnets formand alene - i med-
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ordenen for Fredningsnævn § 9, stk. 1 - at garage med udhus
opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
farver, som foran angivet.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. 1 påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges

.. fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Kopi af kendelsen sendes til:
John Harald Egede Saabye, Herzog Friedrichs Strasse 76, D-
24103 Kiel, Tyskland
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. Ktt Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø
Nævnsmedlem Flemming Leth-Larsen, Disbjergvej 7, 4540 Fåre-
vejle
Nævnsmedlem Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk
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